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INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA ALBERT EINSTEIN (IIEP) 

 

REGIMENTO PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS  

 

 A Submissão de Trabalhos para a participação do Workshop de Pesquisa Clínica não é 

obrigatória. 

 

1. CRITÉRIOS PARA ENVIO DOS TRABALHOS 

 

As apresentações dos resumos dos trabalhos deverão obedecer aos seguintes critérios: 

� O texto deverá ser enviado aos cuidados de Audrey Damico por e-mail 

(audrey.damico@einstein.br). 

� Os resumos deverão ser ajustados ao tamanho padrão (no máximo 2000 caracteres). 

� Os resumos deverão ser estruturados, contendo, em itens destacados: 

Introdução/Justificativa, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusão. Não é necessário 

inserir Referências Bibliográficas. 

� O título deverá ser escrito em letras maiúsculas. 

� A identificação dos autores deverá conter o nome e o sobrenome de cada autor, 

devendo estar abaixo do título e à direita. 

� O nome do relator deverá estar sublinhado e conter endereço completo para 

correspondência, incluindo endereço eletrônico (e-mail). 

� O relator deverá estar inscrito no Workshop de Pesquisa Clínica. 

� Prazo final para submissão de trabalhos via envio do resumo será em 30 de abril de 

2018 e o prazo para envio do trabalho final será 15 de maio de 2018. 

� O número de autores por trabalho é limitado a sete profissionais. 

 

2. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os critérios para aceitação dos trabalhos incluem: 

� Estar relacionado à Pesquisa Clínica. 

� Conter qualidade e metodologia científica apropriada; 

� Atender aspectos éticos e legais de pesquisas envolvendo seres humanos se for 

pertinente; 

� Estar de acordo com as normas do Simpósio. 

 



 Fica a critério da Comissão Científica, aceitar ou não o trabalho, segundo os critérios 

estabelecidos. Após o aceite do trabalho, não será aceita solicitação para inclusão e/ou retirada 

de autores do trabalho. 

 

3. CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos serão apresentados na forma de arquivo de power point, seguindo a 

estrutura abaixo: 

− Slide 1: Título 

− Slide 2: Introdução 

− Slide 3: Justificativa 

− Slide 4: Hipótese 

− Slide 5: Objetivos 

− Slide 6: Desenho do Estudo 

− Slide 7: População Estudada 

− Slide 8: Aspectos Éticos 

− Slide 9: Aspectos Estatísticos 

− Slide 10 a 12: Resultados Parciais (se houver) 

 

Os trabalhos serão discutidos durante o Workshop de Pesquisa Clínica, no tempo de 15 

minutos por trabalho selecionado. 

 

 

4. PREMIAÇÃO  

 

� Não haverá premiação. 

 


